
 

Molde kommune 
Rådmannen 

Arkiv:  
Saksmappe: 2008/1721-0 
Saksbehandler: Geir J Göncz 
Dato: 06.02.2008 

Saksframlegg 
 

Energipolitisk handlingsplan - Høring 

 
 

Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 
 Plan- og utviklingsstyret  

 

Kommunalsjefens forslag til vedtak 
1. Plan- og utviklingsstyret vedtar at forslag til energipolitisk handlingsplan blir lagt ut til 

offentlig høring 
2. Høringsfrist settes til 14. april 2008  

 

Saksopplysninger 
Vedlegg:  - forslag til Energipolitisk handlingsplan 
 
Foreliggende energipolitiske handlingsplan er den første energiplan for Molde kommune. 
Tidligere fokus på energi har vært i forbindelse med den årlige oppdateringen av Istad Nett AS 
sin lokale energiutredning.  
 
Det er søkt å utarbeide en kortfattet, systematisk og handlingsrettet plan. For relevante 
faktaopplysninger, analyser og konsekvensvurderinger omkring energi baserer handlingsplanen 
seg på ”Lokale energiutredning” fra Istad Nett AS.   
 
Det er valgt å avgrense planen tematisk med å skille energi og klima. Planen er avgrenset til 
energi fra stasjonære kilder. Energibruk fra mobile kilder er omfattet i Klimaplan for Molde 
kommune. Arbeidet med ny klimaplan vil bli oppstartet i forlengelsen av foreliggende 
energiplan. 
 
Det oppleves et stort fokus på energi og klimaspørsmål. Flere initiativ er tatt og enda mer vil 
skje i tiden framover. Slik ble f.eks nye energikrav i teknisk forskrift innført 1. januar 2007, med 
en overgangsperiode fram til august 2009. Med denne bakgrunn er det viktig med en årlig 
rullering av planen. 
 
Det legges opp til å koble planen til kommunens øvrige plansystem, spesielt mot tiltaksplaner. 
Gjennom dette vil en få en ytterligere operasjonalisering av tiltak, årlig rullering og 
ansvarliggjøring av kommunens ulike ansvarsområder. 
 
Molde er allerede i front på flere områder innen energi: 
 

- Krav om fjernvarme i kommuneplan siden år 2000 
- Ny bydel på Årø utbygges med fjernvarme basert på biobrensel 



- ENØK i kommunale bygg 
- Innsparing 1 490000 kWh/år med automatisk styring av gatelys 
- Flere strekninger utbygd med rør for gassdistribusjon sentralt i kommunen 
 

I tillegg jobbes det aktivt med å tilrettelegge for fjernvarme/nærvarme for Bekkevoll/Glomstua, 
nye boligfelt, Nye Molde sykehus og Badeland/fylkeshuset. 
 
Energipolitisk handlingsplans visjon er: 
  
”Molde kommune skal være i front med en trygg, fleksibel og miljøvennlig energibruk” 
 
Planen er bygd opp omkring ulike strategier med tilhørende tiltak knyttet til de tre 
hovedfokusområdene:  
 

1. Effektivisere energibruk 
2. Øke andelen fornybare energikilder 
3. Minske utslipp 

 
Planen skal inspirere og legge føringer for alle aktører i Moldesamfunnet. Molde kommune som 
organisasjon er likevel sentral gjennom sine mange roller. Molde kommune er planmyndighet, 
byggesaksbehandler, eier og drifter av bygg og anlegg samt medeier i Istad AS. 
 
Planen legges ut på høring i perioden 19. februar-14. april 2008. Det er lagt opp til at den 
endelige planen behandles i kommunestyrets møte 22. mai 2008. 
 
 
 
Geir Amdam 
 
 

 

 
 
 
 
 


